
ZIAR EDITAT DE PRIMĂRIA UlVAR ♦ ANUL I ♦ NR.1 ♦ OCTOMBRIE 2 0 1 2 -  GRATUIT 

SE DISTRIBUIE IN UIVAR, PUSTINIŞ, RĂUTI ŞI SANMARTINU MAGHIAR 

Ruga de la Sânmartinu Maghiar 
Comunitatea din Sânmartinu Maghiar  invită pe toţi 

locuitorii ce  doresc sa participe la slujba şi petrecerea 

de Rugă care va avea loc în data de 11 noiembrie. 
Vă aşteptăm cu drag! 

2,5 milioane euro pentru 
infrastructura comunei 

MONITORUL 
PRIMĂRIEI UlVAR
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Uivar intră într-o nouă etapă de 

dezvoltare. Aproape 2,5 milioane de 
euro vor ajunge în comună în 

perioada următoare, pentru a fi 
investiţi în infrastructură. Primăria a 
semnat cu Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APRDP) 
contractul de finanţare a proiectului 

european pe măsura 3.2.2. care va 
schimba radical faţa comunei. Acesta 
prevede modernizarea drumurilor 

din Răuţi şi Pustiniş înfiinţarea unui 
after- school în Uivar, amenajarea de 

spaţii de recreere dar şi 
achiziţionarea de costume populare. 

Odată finanţarea asigurată, proiectul 

intră în linie dreaptă pentru a fi scos 
la licitaţie şi a se trece la execuţie. În 

total vor fi asfaltaţi 8 km de străzi, 
câte patru în fiecare dintre cele două 

localităţi. Din cei patru km alocaţi 

pentru Răuţi, o parte vor fi pentru 
asfaltarea drumului de legătură cu 
Uivar. „Este cel mai important 
proiect pe care l-a 

I 
avut comuna noastră vreodată. Îi 

mulţumesc deputatului Gheorghe 
Ciobanu pentru că ne-a sprijinit la 

Bucureşti pentru a obţine această 
finanţare. Fără ajutorul lui, nu am fi 
reuşit", a declarat primarul. 

Contactat de Monitorul de Uivar, 
deputatul a declarat: „A fost o 

competiţie extrem de dură şi ne-am 
luptat pentru a 
obţine aceşti 

bani. Ca 
membru al 

comisiei Buget 
Finanţe din 

Parlamentul 

României, am 
mers cu cele 

mai bune 
proiecte din colegiul pe care! îl 

reprezint, iar Uivarul a avut cel mai 

bun proiect. Mă bucur că mi-am putut 
face datoria faţă de cei care m-au ales 
şi cea mai mare răsplată pentru mine 

este să văd 

dezvoltându-se 

această 

zonă" 

Editorial 
Un nou 
început 
Dragi locuitori 
din Uivar, 

Pustiniş, Răuţi şi 
Sânmartinu 

Maghiar, 
aveţi în mână 

un ziar pe care primăria îl va face 
lunar pentru dumneavoastră. 
Este o publicaţie lunară, gratuită, care 

va face legătură dintre administraţie şi 
cetăţeni. Este o dorinţă mai veche a 
mea, pentru că ţin mult la comună şi e 
păcat că pentru presa naţională nu 

existăm decât dacă se întâmplă ceva 
rău. Dar noi avem şi lucruri bune şi 
frumoase pe care vrem să le arătăm şi 
e păcat ca ele să rămână nespuse, 
uitate într-un colţ. De multe ori în 

activitatea administrativă, am întâlnit 
probleme care nu erau reale dar care 
apăreau pur şi simplu din lipsa de 

comunicare. Cred că prin intermediul 
acestui ziar vom comunica mai bine. 

Vă vom putea informa mai bine cu 
privire la proiectele pe care le 

derulăm, pentru că este de datoria 

noastră să vă informăm şi este dreptul 
dumneavoastră să ştiţi permanent ce 

fac cei pe care i-aţi ales. Prin acest ziar 
vă vom oferi şi informaţii 
administrative care să vă fie de folos. 

Periodic, vom face şi reportaje pentru 
a pune pe tapet problemele 

comunităţii dar şi pentru a ne bucura 
de reuşitele noastre. Monitorul de 

Uivar va fi un ziar al nostru, despre 
comuna Uivar şi pentru locuitorii din 

comuna noastră. Sper să citiţi cu 
plăcere acest ziar! 

Al dvs, Gabriel Idvorianu, 

primar
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specializată care a început schim-

barea geamurilor şi uşilor, astfel 

încât aici se vor putea ţine eveni 

= MONITORUL 
I PRIMĂRIEI 

Proiectele comunei în 2012 
 

n primul număr al Monitorului 

primăriei Uivar, dorim să facem 
o scurtă prezentare a proiectelor 

existente, finalizate sau aflate în 
lucru, dar şi a investiţiilor care 

sunt în derulare  pentru perioada 
următoare. 

REPARAŢII TROTUARE 

Programul de reparare a trotuarelor 

este una dintre priorităţile comunei 
şi a continuat în acest an. La sfârşitul 

anului trecut doar o parte fusese 

finalizată, datorită timpului nefa-

vorabil. Anul acesta sunt în plan 1,5 
km, şi se lucrează intens la Pustiniş. 
"Am executat   mai întâi  reţeaua de 

alimentare cu apă, pentru a nu fi 
nevoiţi să spargem trotuarul. În 
dreptul drumului naţional nu ne-a 
fost permis de către cei de la 
Drumurile Naţionale şi am fost 

nevoiţi să scoatem dalele", a explicat 
primarul. 

ALIMENTAREA CU APă 
În prezent se lucrează la reţeaua de 
alimentare cu apă în Pustiniş, Răuţi şi 

Sânmartinu Maghiar. Lucrarea 
începută acum doi ani a înaintat 
destul de greu, datorită lipsei de 

bani. Până acum au fost realizaţi 
circa 70% din totalul lucrărilor şi se 

caută soluţii pentru finalizarea în 
perioada următoare. 

UTILAJE PENTRU COMUNA 
Primăria a achiziţionat o cositoare 

mecanică, pentru spaţiile verzi şi un 

vidanjor, care va putea fi folosit atât 
pentru fose septice cât şi pentru 

stingerea incendiilor. „Am început să 
îl folosim pentru vidanjarea foselor 

de la instituţiile publice, dar avem 
 

solicitări şi din partea cetăţenilor. 
Pentru a oferi acest serviciu, se va 

adopta o  hotărâre de consiliu care să 

stabilească tarifele pentru vidanjare 
", a explicat primarul. 

TERENURI DE JOACA 
La Răuţi şi Sânmartinu Maghiar au 

fost realizate, cu bani puţini, spaţii 

de joacă pentru copii. După mon-
tarea instalaţiilor, a mai rămas 

puţin de lucru: nivelarea şi 
acoperirea cu 

 

ssiMfe ________________________  
pietriş. „Pe viitor, dacă va fi opor-

tun şi vom avea bani, am putea să 
punem iarbă sintetică. 

Deocamdată este suficient, cu atât 
mai mult cu cât am făcut lucrarea 

cu mijloace proprii". De asemenea, 

la Uivar se lucrează la repararea 
parcului pt. copii. 

CăMINUL CULTURAL DIN 
SÂNMARTINU MAGHIAR 

Căminul cultural avea nevoie de 
înlocuirea tâmplăriei vechi şi dete-
riorate cu una nouă cu geam  

Termopan   ,  de asemenea, este în  
lucru realizarea unei instalaţii 

centralizate de încălzire cu combustibil 
solid . 

INSTALAŢIE DE AER CONDIŢIONAT 
LA CăMINUL CULTURAL DIN 

UIVAR 
Aici, pe timpul verii căldura era greu 

de suportat, de participantii la 
activitatile cultural –artistice si la alte 
evenimente . 

în repetate 
rânduri, 
cetăţenii au 
cerut primăriei  

instalarea unor aparate de  aer 
condiţionat. 

ASFALTAREA STRĂZILOR DIN 
UIVAR 

"Am depus proiectul pentru asfaltarea 
străzilor în localitatea Uivar. Conform 

cererii de finanţare prin HG 577, sunt 
vizaţi 5,6 km de drum" primarul. 

 

ÎMPREJMUIREA TERENURILOR DE 
SPORT. 

Ca urmare a conditilor impuse de 
Federaţia Judeţeana de Fotbal au fost 
achiziţionate materialele necesare 

împrejmuiri terenurilor de fotbal 
.Solicităm   sprijinul tinerilor din 

comună pentru a participa la 

executarea  lucrarii. "Noi vom pune la 
dispoziţie aceste materiale şi 

rugămintea noastră este ca ei să ne 
ajute prin muncă la construirea 

acestor garduri ", a explicat primarul. 

ALTE PROIECTE 
Multe allte proiecte sunt pe masa 

primarului: amenajarea terenurile de 
fotbal, a parcului din Uivar, 
reparaţiile la clădirea primăriei, 
achiziţia de containere pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor etc. 
Despre acestea, vom vorbi pe larg în 

numerele viitoare.
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Interviu cu primarul Gabriel Idvorianu 
problemă pe care o avem este lipsa 

spaţiilor de depozitare a lemnelor la 

şcolile din comună şi la primărie. Avem 

în plan să construim aceste spaţii la 

Uivar, Răuţi şi Sânmartinu Maghiar. În 

acelaşi timp, la primărie este nevoie de 

un garaj acoperit pentru utilajele din 

dotare (buldoex- cavator, vidanjor, 

microbuz). Ar mai fi multe de făcut, 

toate lucruri necesare pentru comună, 

dar trebuie să ne limităm la posibilităţile 

pe care le avem. 

R: Ce ar putea face cetăţenii pentru a vă 

ajuta? 

P: Mi-aş dori ca din partea comunităţii 

să avem parte de cât mai mult sprijin 

pentru că numai aşa putem obţine 

maximum din ceea ce facem. Este 

nevoie de o mai mare unitate şi de o 

contribuţie efectivă. Iată, spre exemplu, 

împrejmuirea terenurilor de sport, sau a 

cimitirelor. Dacă am avea sprijin din 

partea tinerilor nu am mai cheltui bani 

cu muncitorii şi am putea face mai 

multe, cu bani mai putini .  

 

 

Reporter: Cum au fost primele luni de 

mandat? 

Primar: Activitatea mea precedentă, 

de viceprimar, m-a ajutat să cunosc 
foarte bine problemele comunei. 

Însă acum responsabilitatea pe care 

o am este mult mai mare. Primele 
luni au fost extrem de stresante şi 

sper ca nu tot mandatul va fi aşa. 

Mă preocupa foarte mult, pentru că 

îmi doresc să fac multe şi văd că 

sunt lucruri necesare dar nu avem 
posibilitatea să le realizăm . 

R: Care este situaţia finanţelor comu-

nei? 
P:  Situaţia financiară  este  bună , nu 

avem prea multe datorii. Îl admir pe 

fostul primar pentru că toate lucrările 
pe care le-a făcut, le-a început doar în 

limita fondurilor  disponibile. Nu s-a 
apucat niciodată de un lucru dacă nu 

a avut siguranţa că îl poate finaliza. 

Noi ne dorim să continuăm aceeaşi 

linie, să facem atât câ putem, dar să 

facem bine. Mai mult, vrem ca din 

fiecare lucrare să scoatem un maxim 

de eficienţă. 
R: Care sunt cele mai presante prob-

leme cu care vă confruntaţi? 

P: Una dintre cele mai mari probleme 

este gestionarea deşeurilor. Serviciul 

de colectare , transport şi depozitare 
costă foarte mult, iar banii încasaţi de 

la cetăţeni sunt insuficienţi. O altă 

problemă sunt cimitirele comunei. 

Sunt 6 la număr şi au fost transferate 

de curând în administrarea primăriei. 

Ele trebuie împrejmuite şi curăţate, 

pentru că sunt într-o stare foarte 
proastă. De asemenea, se simte lipsa 

capelelor, pentru serviciul mortuar şi 

mi-aş dori ca pe viitor să avem câte o 

capelă în fiecare localitate. Scurgerea 
apelor pluviale este o problemă de 

care nu s-a mai ocupat nimeni în ul-

timii ani. În proiectele de modernizare 
a străzilor este prevăzută şi amena-

jarea rigolelor şi a podeţelor.O altă 
puţini. 

Aleşii noştri
 

 

3 
 

Nr. Funcţie Nume Locul naşterii Data naşterii Profesie Partid 

1 primar Idvorianu Gabriel Timişoara 17.10.1971 economist PSD 

2 viceprimar Lucian Zăgan Uivar 16.03.1984 Coordonator transport  PP-DD 

3  Bodaş Vasile Marcel Jimbolia 12.03.1983 constructor 

4  Boldiş Alexandru Uivar 28.03.1949 eletcromecanic  

5  Enea Sabina Văgiuleşti, jud. Gorj 21.12.1958 operator ind. 

alimentară 

 

6  

Săvulescu Bogdan 
Gheorghe 

Lipova, jud. Arad 03.10.1976 agricultor PSD 

7  Dorobanţu Ana Uivar 11.02.1966 lucrător comercial  

8 consilieri 

locali 

Vekony Gabor Vârghiş, jud. Cov- 

asna 

27.12.1967 tâmplar  

9  Boroş Gheorghe Sânmartinu 

Maghiar 

 Operator industrie 
alimentara  

UDMR 

10  Vajda Pavel Sânmartinu 

Maghiar 

17.08.1946 maistru 

11  Vasian loan Gârbou, jud. Sălaj 10.11.1974 economist PDL 

12  

Sava Constantin Vasile Tăşnad, jud.Satu 
Mare 

14.10.1958 electrician PNL 

www.primariauivar.ro 

http://www.primariauivar.ro/


MONITORUL 
PRIMĂRIEI UIVAR 

Biserica greco-catolică are un nou preot 

 

 

upă mai bine de 20 de ani aflaţi 

în slujba comunităţii greco- 
catolice din Uivar, preotul Mihai 

Vereş, ajuns la o vârstă înaintată şi cu 

probleme de sănătate, i-a lăsat locul 
la conducerea parohiei preotului 

Mircea loan Romocea, cu numele de 

călugăr leronim. 

La încardinarea noului paroh din data 

de 30 septembrie 2012, a participat 
episcopul greco-catolic de Lugoj 

Alexandru Mesian, alături de 

Monseniorul Angelo Pop, preoţi 
greco-catolici dar şi autorităţile locale 

şi alţi invitaţi. Printre invitaţii speciali 

s-a aflat deputatul colegiului 10, 
Gheorghe Ciobanu. 

SUBVENŢIA PENTRU 

AGRICULTORII AFECTAŢI DE SECETA 
Guvernul pune la dispoziţia 
fermierilor care avut culturi 
compromise de secetă, sumele 
aferente. Este vorba despre 100 lei 
per hectar, în limita a maxim 10 
hectare. Nu beneficiază decât 
agricultorii persoane fizice care au 
depus cereri în acest sens. 

BANI DE LA ApiA 
Începând cu data de 16 octombrie, 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) a început să vireze 

avansul către fermierii care au depus 

cereri de plată în cadrul schemei de 

plată unică pe suprafaţă - Campania 

2012. Cuantumul pentru plata în 

avans este în valoare de 53,88 

euro/ha. Plăţile se vor face la cursul 

de schimb d 
În cuvântul de învăţătură Prea 

Sfinţitul Alexandru a vorbit 

credincioşilor despre pr. Mihai Vereş 
pe care l-a cunoscut din clandestini-

tate. L-a felicitat pentru activitatea 

pastorală care a desfăşurat-o în 

parohie în mod constant, conlucrând 
împreună cu bunii săi credincioşi. 

După citirea decretului de numire al 

noului paroh, P.S. Alexandru i-a 
dăruit pr. Mihai, în semn de preţuire 

a celor 20 de ani pe care i-a slujit în 

această parohie cartea: Biblia de la 

Blaj a lui Samuil Micu - 1795, 

republicată într-o ediţie jubiliară la 
Roma în anul 2000, un volum 4,5383 

lei pentru un euro. 

AJUTOARE DE ÎNCALZIRE 
Persoanele nevoiaşe vor primi şi în 

acest an, ajutoare pentru încălzire. 
Beneficiază de aceste ajutoare 

familiile cu venituri sub 615lei/ 
membru familie . Primăria Uivar a 

început preluarea dosarelor, iar 

cererile se depun la biroul social. 
Acte necesare: 

• cerere şi declaraţie tip (se 

primeşte de la primărie); 
• acte de identitate BI/CI în copie; 

• actele de proprietate ale 
imobilului (copie); 

• cupon pensie, alocaţii; 

• adeverinţă salariu (salariul net); 
• adeverinta Finante Jimbolia; 

• titlu de proprietate 
pt. teren arabil; 

• curtea si gradina sa nu depaseasca 

2000 mp , iar terenul in extravilan sa 

nu depaseasca 1,99 ha . 

impunător de 2.624 de pagini, care 

cântăreşte circa 7 kg. 

La finalul slujbei, a luat cuvântul 

deputatul Gheorghe Ciobanu, care 

 l-a felicitat pe noul preot şi i-a 
mulţumit părintelui Vereş pentru 
activitatea sa. „Am susţinut toate bi-
sericile de toate cultele din colegiul 

pe care îl reprezint şi voi face acest 

lucru în continuare. Noi creştinii 
trebuie să fim uniţi şi să ne sprijinim 

reciproc, indiferent de cult. Comuna 

Uivar este un exemplu din acest 
punct de vedere" , a spus acesta. 

Bucuria sărbătorii a continuat cu o 

agapă frăţească la căminul cultural 

din localitate. 

CASATORII (sept.-oct.) 
Borod Gligor cu Sanislau Tudorica; 
Balint Levente cu Marton Cornelia 

Miriam ;Rusu Mihai cu Pap luliana; 
Talpai Cristian cu Heres Florentina 
Cristina; Radu Ciprian Constantin 

cu Goman Rodica ;Idvoreanu 
Daniel cu lancovici Emoke; 

Idvorianu Gabriel cu Holhoş loana 

Rodica; Deneş Daniel cu Ţurcaş 
Camelia – Rodica . 

DECESE înregistrate la Primaria 

Comunei  Uivar  : 

 Danci Maricuţa (74 ani) - 24.09 

Dumnezeu s-o odihnească în 

pace 
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